
Voor hun medewerking aan de ac viteiten 
danken wij:  
 Het kerkkoor St.‐Cecilia,              

St.‐Huibrechts‐Lille 
 De Jachthoornblazers Horrido 
 De Chiromeisjes,                                 

St.‐Huibrechts‐Lille 
 De KSA, St.‐Huibrechts‐Lille 
 De gemeente Neerpelt 
 Het parochieteam 
 
Facebook “Sint Hubertus Comite Shl” 

Het St.‐Hubertuskaarten gaat door op: 
 Zondag 30 oktober om 19.30u, Parochiehuis 
 Zaterdag 5 november om 19.30u, Bosuil 
 Zondag 6 november om 9.00u, Muziekzaal 

DONDERDAG 3 NOVEMBER 2016 
Viering naamfeest van Sint‐Hubertus 

9.00u 
Heilige mis ter ere van Sint‐Hubertus, voor de overleden   
leden van het St.‐Hubertuscomité 
 Wijden en uitdelen van het St.‐Hubertusbrood 
 Opleggen van de ‘Stola van St.‐Hubertus’ 

ST.‐HUBERTUSKAARTEN 

 

ST.-HUBERTUSVIERING 

2016 

PAROCHIE  
ST.‐HUIBRECHTS‐LILLE 



 

ST.‐HUBERTUSVIERING 
ST.‐HUIBRECHTS‐LILLE 

ZATERDAG 29 en ZONDAG 30 OKTOBER 2016 
PROGRAMMA 

Zaterdagavond 18.00u 
Plech ge mis in de parochiekerk opgeluisterd door het 
kerkkoor Sint‐Cecilia en de Jachthoornblazers Horrido. 
Voor wie wil wordt de ‘stola van St.‐Hubertus’ opgelegd.  
 
Zaterdagavond na de mis 19.00u 
Gezellig samenzijn in ‘t Zoalke, het café van de parochie‐
zaal. 
 

Zondagmorgen 9.00u 
Samenkomst van ruiters, ponyruiters en koetsen. 
 
Zondagmorgen 09.30u 
Plech ge openluchtviering op het grote dorpsplein      
opgeluisterd door de Jachthoornblazers Horrido 
 Gebed tot Sint‐Hubertus voor paard en ruiter 
 Wijden van het Sint‐Hubertusbrood 
 Uitdelen van het gewijde brood 
 Zegening van paard, ruiter en koetsier. Alle ruiters en 

de paarden worden vanaf het podium gezegend  
 Mogelijkheid tot stallen van de paarden op het dorps‐

plein en tot bezoeken van de markt 

Zondagmiddag, vanaf 11.30u tot 14.00u 
 
Middagmaal in het Parochiehuis 
 
Op het menu staat: 
 Zoete aardappelsoep 
 Zalm met venkel‐ groentenweeldesaus, gehaktballe‐

tjes in tomatensaus, kipfilets, hertengebraad,  osse‐
tong met madeira saus, ardennaise‐ veronique saus,     
kroketjes en gra n, seizoensgroentjes en fruit. 

 
Dit aan een democra sche prijs van 16,00 Euro 
Kinderen betalen 5,00 Euro 

Zondagmorgen 10.00u  
 
 Zegening van honden en andere huisdieren aan het 

podium 
 
 Daarna vertrek wandelingen van 5km (toegankelijk 

voor mindervaliden), 7km en 12km.  Honden kunnen 
mee aan de leiband.  Inschrijven tot 15.00u in de     
veranda aan het café van het parochiehuis.           
Deelname: 3,00 Euro 

 
 Doorlopend Teutenmarkt aan de parochiezaal, als 

thema “dieren en de jacht”, met drankjes 


